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Agenda nr. 3/14 Voorstel betreffende een MER en inspraakprocedure bij de 
mogelijke verlenging van de kerncentrale in Borssele na 
2033, ingediend door Inga Verhaert (sp.a).

Nederland heeft nog een kerncentrale in bedrijf in Borssele. Ze is al bijna 50 jaar 
oud en economisch afgeschreven. Ze levert ca. 3% van de Nederlandse 
elektriciteitsproductie. Ze blijft intussen zeer hoog radioactief afval produceren, dat 
voorlopig in een ernaast gelegen hal wordt opgeslagen; een oplossing voor 
komende duizenden jaren blijft ongewis.

De centrale is eigendom RWE (30%) en van PZEM (70%). Alle aandelen van PZEM 
zijn in handen van Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. De Nederlandse 
politiek heeft zich al herhaaldelijk uitgesproken over de sluiting van de centrale. Die 
was eerst voorzien voor 2004. Tegen de afspraken in werd de sluiting dan 
opgeschoven naar 2013. Om de centrale aan de veiligheidseisen te laten voldoen, 
was er 32 miljoen euro nodig. Daarop sloot de overheid een convenant met de 
eigenaren: de kerncentrale kreeg een vergunning tot 2033.

In de Nederlandse provinciale en landelijke politiek wordt nu gesproken over een 
levensduurverlenging na 2033.

Daartegen komt protest op gang. In dat debat moeten ook wij als stakeholders 
gehoord worden.
Het argument daartoe wordt geleverd door de perikelen rond de wet op de 
levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. Het Grondwettelijk Hof heeft die wet 
vernietigd en besliste dat de centrales dicht moeten als er tegen eind 2022 geen 
milieueffectenrapport en inspraakprocedure is. Ook het Europees Hof van Justitie 
oordeelde dat er een milieueffectenbeoordeling nodig was. Het Grondwettelijk Hof 
heeft haar arrest geveld op basis van antwoorden van het Europees Hof van Justitie 
op prejudiciële vragen over het van toepassing zijn van de Europese MER-richtlijnen 
en het Verdrag van Espoo en Aarhus op beslissingen tot levensduurverlenging van 
kerncentrales.

De discussie over de verlenging van Doel bracht ook in Nederland commotie 
teweeg. Er werd tegen betoogd. En terecht. Want hoewel de kans op een ongeluk 
klein is, zijn de gevolgen desastreus. Bij een normale zuidwestenwind moeten er al 
gauw een miljoen mensen geëvacueerd worden! Wij zijn in België net zo betrokken 
als de inwoners van Zeeland en Noord-Brabant. De afstand tussen Borssele en bv. 
Kalmthout bedraagt in vogelvlucht hooguit 50 km!

Voorstel tot besluit



De provincie Antwerpen richt een schrijven aan de Provincie Zeeland en de 
Nederlandse regering om te eisen dat -indien een verdere levensduurverlenging 
van de centrale in Borssele toch zou worden overwogen- zij voorafgaandelijk, 
conform het Europees en internationaal milieurecht, een milieueffectenrapport en 
openbaar onderzoek met inspraakmogelijkheden voor de Belgische bevolking 
opzetten.


